STAROSTA OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN
svolává
podle § 93 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2/2019,
které se bude konat ve středu 17.4. 2018 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu č.p. 79 v Lutotíně

Program:
1. Zahájení
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2019
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 a převod výsledku
hospodaření obce
7. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
8. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 obce Bílovice - Lutotín a MŠ
Bílovice a převod výsledku hospodaření MŠ
9. Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků
10. Projednání Změny č. 2 Územního plánu Bílovice – Lutotín
11. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro Povodí Moravy k parcele
číslo 1064 pro Veřejné osvětlení
12. Projednání dodatku smlouvy o dílo na Kanalizaci v Lutotíně – aktualizace termínů
realizace
13. Projednání přihlášení obce k plátcovství DPH
14. Projednání výsledku výběrového řízení na „Pořízení lesní techniky“
15. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E-On na parc.
1230, 1087 v k.ú. Bílovice
16. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro E-On na parcele 260/1 v k.ú.
Bílovice
17. Projednání zveřejnění záměrů na prodej oddělených parcel v Bílovicích
18. Projednání podání žádosti a projednání obsahu projektu regenerace na MMR na akci
„Bílovice – bývalý objekt kravína“
19. Projednání žádosti školy JISTOTA o.p.s. Prostějov, o jednorázový finanční dar na žáky
z obce
20. Projednání žádosti Města Kostelec na Hané o finanční dar na obyvatele Domova pro
seniory z obce
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21. Žádost Města Kostelce na Hané o možnosti částečné úhrady za autobusovou dopravu
seniorů na kulturní akce.
22. Projednání žádosti SŽDC o zrušení železničního přejezdu účelové komunikace mezi
Kostelcem na Hané a Lutotínem
23. Informace o uzavírce místní komunikace v Lutotíně po dobu výstavby kanalizace
24. Projednání žádosti spolku KaRaBíLek o finanční dar
25. Projednání návrhu smlouvy na podání žádosti na FIT stezku
26. Projednání návrhu smlouvy na manažerské řízení projektu Kanalizace Lutotín
27. Projednání návrhu smlouvy na TDI – Komunitní centrum + dodatek SoD
28. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2019
29. Informace o termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 4.5.2019
30. Diskuse
31. Usnesení
32. Závěr
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